
 

 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE - VERDAL IDRETTSRÅD  

 
 
Møtested: Sørenget 18 
Dag/Dato: Mandag 17. august 2020 
 

Tilstede:   
Paul Elvebø  
Petter Alstad 
Eli Anita Valbekmo 
Eva Kristin Bjørvik  
 

Forfall:  
Ann Sissel Vehus  
Roy Aasheim  
 

Hovedutskrift sendt @: Idrettsrådet, klubbene, Verdal kommune, politiske partier og TrIK. 
 

SAK 19  – 24  2020/2021 
 

SAK 19  20/21 Godkjenning av saklista: 
- Sakliste godkjent. 
 

SAK 20  20/21 Godkjenning møtereferat av 22.6.2020: 
- Referatet godkjent 

 

SAK 21  19/20 Referatsaker: 
- TrIK: Mail av 24.6.20, melding om vedtatt plan - detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og 

deponi i Verdal med tre ukers klagefrist. 
- Verdal kommune: Brev av 18.6.20, melding om fastsatt planprogram – detaljregulering 

Ørin sør II – del av 277/1 m.m. 
- Verdal IL: Mail av 25.6.20, årsmøte protokoll 
- Verdal Sportsdykkerklubb: Mail av 3.7.20, Verdal Sportsdykkerklubb`s årsmøte 2020, 

avvikles elektronisk pr. E-post.  
- Stiklestad IL: Mail av 14.7.20, årsmøte protokoll 
- Verdal kommune: Mail av 17.7.20, høringsbrev for utredning av friidrettsanlegg i Verdal 

med svarfrist 21. august. 
- TrIK: Mail av 17.7.20, ny kompensasjonsordning for frivillighet og idrett er nå klar 
- Verdal O-Klubb: Mail av 29.7.20, spillemidler søknad, forhåndsgodkjenning, nyutgivelse av 

orienteringskartet Marka i Leksdal. 
- Verdal kommune: Mail av 29.7.20, ny krisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar 

fra Lotteri‐ og stiftelsestilsyne med søknadsfrist 15. september. 
- NIF: Mail av 30.7.20, Regjeringen gjenåpner barneidretten fra 1. august 
- Verdal Kampsportsklubb: Mail av 9.8.20, vare og tjenestemomskompensasjom, og andre 

støtteordninger 
 

      Referatsakene tatt til orientering. 
 

SAK 22  20/21 Diskusjon og vedtakssaker: 
➢ Økonomisk oversikt: 

- Status per 18.8.20 med prognose ut året ble gjennomgått, det går mot et overskudd. 

Vedtak: 

- Styret tar status og prognosen til orientering. 
 

➢ Medlemsmøte 26.8 - idrettsanlegg ved Ny Stiklestad og Leksdal skole. 
- Vedtak i kommunestyre 16.6.20 skole og idrettsanlegg. 

1. Verdal kommune inngår en intensjonsavtale om å kjøpe areal, tomt B og C, fra Kålen 
eiendom AS og Teglverket AS, som tomt for ny skole for Stiklestad og Leksdal skolekrets 
med arealer for skoleformål og fremtidig areal til idretts- og aktivitetsformål. Rådmann får 
fullmakt til å fullføre kjøpet når reguleringsplan for området er godkjent. 



2. Rådmannen bes om å utarbeide forprosjekt for bygging av skole på nødvendig areal av 
tomtene B og C, og å utarbeide reguleringsplan for området. 

Vedtak: 
- Idrettsrådet innkaller klubbene, adm i kommunen, rektor på Stiklestad/Leksdal skole og 

politiske partier til et fellesmøte for å få en oversikt over hvem som i framtiden har interesse 
av idrettsanlegg ved nye Stiklestad og Leksdal skole 

- Medlemsmøte blir  onsdag 26. august på Stiklestad Nasjonale Kulturhus. 
- Invitasjon utsendes.  

 

➢ Høringsbrev for utredning av Friidrettsanlegg i Verdal med svarfrist 21. august. 
- Idrettsrådet mottok fra Verdal kommune høringsbrev for utredning av Friidretts – og 

aktivitetsanlegg i Verdal Sentrum – forslag og alternativer til utvikling på 
Sentralidrettsanlegget og Ørmelen skole med svarfrist 21. august. 

- Dokumentet er utsendt til medlemsklubbene og svar er innkommet fra Leksdal IL, Verdal 
IL og Verdal Friidrettsklubb. 

- Idrettsrådet deltatt på møte med Verdal Friidrettsklubb 6.8.20 og Verdal IL 10.8.20. 
Vedtak: 

- Idrettsrådet utarbeider et høringssvar på vegne av idretten og innkomne høringssvar 
vedlegges slik at alt framkommer i oversendelsen til kommunen innen 21. august. 

 

➢ Idrettens Ildsjel pris 2020. 
- Idrettsrådet sendte ut 23.6.20, og etterspurte kandidater fra klubbene til årets Idrettens 

Ildsjel pris. Har vært ferietid og lite respons fra klubbene så purring utsendes. 
- Purring utsendes til klubbene samt at Styrets medlemmer fremmer aktuelle kandidater med 

frist innen 2. september. Behandles på Styremøte 7. september. 
 

➢ Jubileumsmarkering, Kjentmannsmerkene 50 år 1. juli: 
- Utvidelsen, merking, materiell, App osv. ble ferdig som planlagt til markeringa 1. juli som 

ble gjennomført på Ramsåsvollen med godt oppmøte 
Tale ble det fra Ordføreren og banksjefen i Sparebanken. 
Sparebanken overleverte en gavesjekk på en kr per høydemeter for alle 50 
kjentmannsmerkene.  
 

➢ Idrettsoneråd Innherred: 
- Idrettsoneråd Innherred innkaller Idrettsrådene i idrett sonen til møte på Steinkjer 20.august 

for planlegging av oppfølgingsmøte med adm og politisk i kommunene om interkommunale 
anlegg osv. Paul og Petter møter. 

 

➢ Fordeling av Hall timer: 
- Planlagt årlig fellesmøte med leietakerne før oppstart etter ferien medio august ble utsatt på 

ubestemt tid grunnet Koronaviruset. 
Kommunen vurderer åpning av hallene, gymsalene på skolene fortløpende, så idretten må 
avvente til det åpnes. 

 

SAK 23  20/21 Orienteringer 
- TrIK, Idrettskretstinget torsdag 25. juni kl 17.00 – 20.00, Eli, Petter og Paul 
- Årsmøte Ness IL 29.6.20, Paul 
- Markering av Kjentmannsmerket 50 år – 1.juli 
- Verdal kommune, Møte angående tilrettelegging for friluftsliv ved Kavelbruin og 

Grønningen 2.juli, Paul, Karl Arne og Kjell Olav 
- Møte med Verdal Friidrettsklubb 6.8.20, Petter og Paul 
- Møte med Verdal IL 10.8.20, Petter og Paul 

 

SAK 24 20/21 Arbeid frammover: 
- Idrettsonerådsmøt på Steinkjer 20.8.20, Petter og Paul 
- Innsending av høringssvar til kommunen 21.8.20 
- Medlemsmøte 26.8.20 
- Styremøte 7. september 

 
 

Neste Styremøte – MANDAG 7. september 
 
Ref: P.E   


